
TEMATICKÝ PROJEKT: 

Šablona pro přípravu tematického projektu v MŠ s programem Začít spolu 

Základní informace o tematickém projektu 

Název integr. bloku: Jaro 

Název dílčího tématu: Věnováno tatínkům 

Věková skupina dětí: 3-6 let (školka) – úkol a 

2-3 let (miniškolka) – úkol b 

1-2 roky (jesličky) – úkol c 

Vzdělávací cíl/cíle: Propojit velmi přirozeně všech pět vzdělávacích oblastí – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět a rozvíjet přirozeně všechny 

klíčové kompetence. Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, rozvoj užívání všech smyslů, 

rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby, orientace ve škále základních 

emocí, jejich rozeznání a harmonizace, rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti 

sebeovládání, rozvoj sebe sama, rozvoj pozitivních citů, rozvoj kooperativních 

dovedností, seznamování s místem a prostředím kolem nás – vytvoření vztahu 

k němu. 

Organizační poznámky: Vše mít dopředu velmi dobře promyšlené a připravené. 

Spolupráce s rodiči/komunitou 

Ranní úkoly: 

(Formulujte každý úkol 

jako instrukci) 

1. Napište na papírek, co dělá váš tatínek. 

2. Odpověz na otázky o svém tatínkovi. 

3. Seřaďte obrázky podle toho, jak chlapeček během svého života roste. 

4. Postavte z kostek Váš dům.  

5. Pojmenujte, kdo bydlí v domě a najděte, v jakém okně je tatínek. 

Náměty na zapojení 

rodičů: 

1. Donést fotky tatínka. 

2. Donést nefunkční počítač/klávesnici. 

Činnosti vedené (řízené) pedagogem 

 Seznam činností a otázek Pomůcky, zdroje, poznámky 

Společné činnosti ve třídě 

(Náměty do ranního 

kruhu, činnosti pro TV 

chvilky a další společné 

činnosti ve třídě) 

Úkoly a + b + c 

„Brainstorming“ 

- na dané téma, vše, co se nám vybaví 

 

Evokační otázky: 

„Kdo všechno patří do rodiny?“ 

„Jak se jmenuje tatínek?“ 

„Jaké dělá tatínek povolání?“ 

„Kdo je u vás hlava rodiny?“ 

 

Čistý balicí papír, pastelky 

 

 

 

 

 

 

 



Nové básničky a písničky o tatínkovi: 

V komoře je myš 

Co mám rád 

Kde jsem doma 

Má-ma, tá-ta 

Létá, letí 

Kytka pro tatínka 

 

Hádanky 

- hádanky týkající se tatínka 

 

Rodina 

- opakování, kdo patří do rodiny 

- prohlížení a diskuse nad fotkami 

 

Tematické pohybové hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky 

Společné činnosti venku: Tatínek z přírodnin 

- vytvoření postavy tatínka z přírodnin 

Přírodniny 

Samostatné činnosti (dle volby dětí) v centrech aktivit 

Každá z činností respektuje tyto 4 zásady: 

1. Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně. 

2. Činnost umožňuje dětem spolupracovat. 

3. Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu. 

4. K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i uklidí. 

Centrum aktivity  Pomůcky, zdroje, poznámky 

Knihy a písmena 

(Školička) 

a) + b) T JAKO TATÍNEK 

- najděte v pracovním listě všechna písmena T a 

vybarvěte je pastelkou 

a) + b) + c) SPOJOVAČKA 

- spojte nářadí se správným stínem  

Pracovní list, pastelky 

 

 

Pracovní listy 

Hudba a) + b) + c) PÍSNIČKY PRO TATÍNKA 

- zazpívejte si naučené písničky pro tatínka 

- můžete použít nabídnuté hudební nástroje 

Hudební nástroje 

Ateliér a) + b) MŮJ TATÍNEK 

- nakreslete tuší obrázek vašeho tatínka 

a) + b) KRESBA OBLIČEJE  

- nakreslete uhlem tatínkův obličej 

Tuš, čtvrtka, pero/špejle 

 

A3 čtvrtky, uhly, případně 

rudky 



- nezapomeňte na uši, vlasy, obočí, vousy a další 

náležitosti  

a) + b) + c) PŘÁNÍČKO PRO TATÍNKA  

- vytvořte pro tatínka k svátku přáníčko v podobě 

košile s kravatou 

 

 

 

Barevný papír, nůžky, knoflíky, 

lepidlo 

Dramatika a) + b) + c) OPRAVA 

- vezměte si brašnu s nářadím a zahrajte si na 

tatínka, když doma něco opravuje 

Brašna s nářadím 

Pokusy a objevy a) + b) + c) POČÍTAČ 

- prozkoumejte počítač/počítačovou klávesnici  

- můžete ji zkusit i rozebrat  

Klávesnice/počítač, 

šroubováky, lupy 

Domácnost a) + b) + c) SÝROVÉ TYČINKY PRO TATÍNKA 

- upečte tyčinky tatínkovi 

- vezměte si těsto, potřete ho vajíčka a nasypte 

na něj sýr či koření dle chutí 

- dejte tyčinky do trouby 

Vyválené listové těsto, 

strouhaný sýr, koření, vejce, 

kráječ listového těsta, 

metlička 

Dílna a) KUTILOVÉ 

- zahrajte si na tatínka, když něco opravuje v dílně 

- pokuste se opravit například rozbité hračky nebo 

jen tak podle své fantazie v dílně vytvořte nějaký 

výrobek 

Načiní v dílně, dřevo, rozbité 

hračky 

Voda a písek  a) + b) + c) TATÍNKOVO NÁŘADÍ 

- najděte štětečkem v písku ukryté kartičky s 

nářadím  

Kartičky, štětec 

Kostky a doprava a) + b) + c) DÁREK PRO TATÍNKA 

- postavte z kostek to, co si myslíte, že by tatínkovi 

k svátku udělalo velkou radost 

a) + b) + c) GARÁŽ  

- postavte z kostek nebo z lega garáž pro tátovo 

auto 

- auto tam následně zaparkujte 

Dřevěné kostky 

 

 

Dřevěné kostky, lego, auta 

Manipulativní a stolní hry a) + b) POSTAVA TATÍNKA 

- vymodelujte z modelíny postavu tatínka 

a) + b) + c) NÁŘADÍ 

- zkuste vložit vystřihnuté nářadí na správné místo  

a) TKANIČKY 

- vyzkoušejte si zavazování tkaniček 

Modelína 

 

Pracovní list 

 

Bota s tkaničkou 



Jóga a) + b) + c) PÁROVÉ POZICE 

- vyberte si kartičky pozic, které byste si rádi 

zacvičily s tatínkem 

- poproste kamaráda, zda by si je s vámi zacvičil 

Jógová podložka, kartičky 

s párovými cviky 

Školní zahrada a) + b) + c) OPRAVA 

- pomocí dětského nářadí zkuste na zahrádce 

opravit domeček, autíčka nebo kočárek  

Domeček, autíčka, kočárek… 

 

 

 

 


